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Dobra novica za bolnike s celiakijo
Univerza v Alberti

Po
poročanju portala med.

over. net je v Sloveniji kar
5000 bolnikov s celiakijo,

vsako leto pa na novo
diagnosticirajo približno 100 otrok.
Bolniki s celiakijo in glutensko intoleranco

ob uživanju glutena trpijo
zaradi slabokrvnosti, glavobolov, napihnjenosti

in omotice. Na Univerzi
v Alberti so iz beljaka kokošjih jajc
razvili naravno prehransko dopolnilo,

ki preprečuje absorpcijo gliadina,
sestavine glutena, ki povzroča težave

ljudem s celiakijo. »Dopolnilo
se v želodcu veže z glutenom in ga

nevtralizira ter tako omeji škodo, ki
jo gliadin povzroča v tankem črevesju,

je razložil dr. Hoon Sunwoo,
eden od dveh tamkajšnjih profesorjev,

ki sta razvila zdravilo. Sunwoo se

je problema lotil, ko je ugotovil, da
ima celiakijo njegov prijatelj. »Želel
sem ugotoviti, zakaj nekateri ljudje
ne prenašajo glutena in ali obstaja
kakšna možnost, da bi omilili simptome.

Gluten obstaja v velikem delu
naše hrane, je razložil. Prvi rezultati
testiranj so spodbudni, naslednje leto
sledi študija učinkovitosti, prehransko

dopolnilo pa bi bilo lahko na voljo
najprej v treh letih. Za konec je dr.
Sunwoo povedal: »Univerza v Alberti

je odličen kraj za raziskave. Na Fakulteti

za farmacijo in farmacevtske
znanosti imamo vrhunski laboratorij,
in vesel sem, da me univerza podpira
in financira, da bom lahko še naprej
iskal rešitve za boljšo kakovost življenja

vseh, ki trpijo za celiakijo in
glutensko intoleranco.
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